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N á v r h   u z n e s e n i a


M i e s t n e   z a s t u p i t e ľ s t v o


s c  h v a ľ u j e

úpravu rozpočtu na rok 2014, a to:


Bežné príjmy vo výške  15 529 285,59 €
Bežné výdavky vo výške  15 536 367,42 €

Kapitálové príjmy vo výške  4 168 343,74 €
Kapitálové výdavky vo výške 8 259 442,59 €

Rozpočet PRÍJMOV celkom vo výške 23 807 170,71 €
Rozpočet VÝDAVKOV celkom vo výške 23 795 810,01 €
Finančné operácie celkom vo výške 4 109 541,38 €


a/ bez pripomienok


b/ s pripomienkami






















Dôvodová správa


           V priebehu doterajšieho obdobia rozpočtového roku 2014 sa vyskytli situácie, ktoré priniesli potrebu úpravy rozpočtu, schváleného na rok 2014. Úprava sa navrhuje v časti bežných príjmov a bežných výdavkov a tiež v časti kapitálových výdavkov a finančných operácií. 

          Celkové zvýšenie bežných príjmov a bežných výdavkov sa navrhuje vo výške 72 611 €. Uvedená čiastka, o ktorú sa navrhuje zvýšenie bežných príjmov, je pôvodnme nerozpočtovaný zadržiavaný príjem  z prenájmu budovy školy ZŠ s MŠ Česká, ktorá je prenajatá súkromnému gymnáziu a z prenájmu ZŠ s MŠ Odborárska. 

            Medzipoložkový presun v kapitálových výdavkoch je navrhovaný vo výške 213 000 €.

            Zníženie kapitálových výdavkov vo výške 27 000 € je z dôvodu, že PHSR, KRIS a Komunitný plán sa nebude v roku 2014 realizovať. Zároveň to znamená i zníženie finančných operácií - Prevody z rezervného fondu o čiastku 27 000 €.

            V materiáli sú textom uvedené navrhované zmeny rozpočtu, tie sú zapracované i v tabuľkách.













